
 
 

DESCRIPCIÓ DE COBERTURES D’UNA PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

Resp. Civil Explotació 

Empara la Resp. Civil que pugui derivar-se per a l'assegurat pels danys materials, personals i 

perjudicis a conseqüències, ocasionats involuntàriament a tercers pel desenvolupament de 

l'activitat assegurada. 

 

Resp. Civil Patronal 

Empara l'assegurat davant de reclamacions presentades pel personal assalariat, o els 

drethavents, a causa de danys corporals o mort del personal esmentat, que siguin 

conseqüència d'accidents de treball patits en l'exercici de les seves funcions. 

 

Resp. Civil Post-treballs 

Queda coberta la Resp. Civil en què pugui incórrer l'assegurat com a conseqüència de danys 

causats per les obres, muntatges o treballs que hagi executat, després de la recepció 

provisional o definitiva dels mateixos pels seus destinataris. 

DURADA: en el cas de les instal·lacions de gas ha de ser de 48 mesos.  

 

Resp. Civil Subsidiària de Subcontractistes 

Es garanteixen les reclamacions per danys que causin els subcontractistes, sempre que la seva 

pòlissa de Resp. Civil sigui insuficient per al pagament de la indemnització i se'ns consideri 

responsable. 

 

Resp. Civil Creuada 

Ampara la Resp. Civil que pogués correspondre a l'assegurat pels danys personals que es 

causin entre si els subcontractistes o entre els respectius empleats, així com els danys 

personals causats pel contractista principal o els subcontractistes o que es causin entre els 

empleats dels mateixos. 

 

Resp. Civil Locativa 

Es garanteixen els danys que puguin produir-se al local arrendat per l'assegurat durant 

l'exercici de la seva activitat o com a conseqüència de l'aigua, l'incendi o l'explosió. 

 



 
 
Resp. Civil Immobiliària 

Queda inclosa la Resp. Civil de l'assegurat derivada de la propietat de terrenys, edificis, locals i 

instal·lacions dedicats a l'activitat objecte de l'assegurança. 

 

Resp. Civil De Producte 

Cobreix els danys materials, personals i perjudicis produïts després de l'entrega de productes 

fabricats, subministrats, venuts o distribuïts per l'assegurat. 

 

Resp. Civil per Contaminació Accidental 

Empara la Resp. Civil en què pot incórrer l'assegurat per danys i perjudicis derivats de 

contaminació mediambiental causada a tercers, exclusivament quan aquesta contaminació es 

produeixi de manera accidental i sobtada. 

  

Resp. Civil Professional 

Cobreix la Resp. Civil de l'assegurat per actuacions professionals dels enginyers i altres tècnics 

en plantilla sempre que l'acció o l'omissió origen de la reclamació hagi estat causada en 

l'exercici de les seves funcions dins de l'empresa. 

 

Defensa i Fiances 

Queden emparades les despeses de defensa judicial i fiances que siguin necessàries per a la 

defensa dels seus interessos davant de reclamacions de tercers. 

 

FRANQUÍCIA 

És la quantitat que es deduirà de la indemnització que correspongui en cas de sinistre i que 

anirà a càrrec de l’assegurat. Serà d'aplicació, per a tota mena de sinistres, una franquícia 

general. No obstant això, hi ha supòsits en què són aplicables franquícies especials. 

  

COM ACTUAR EN CAS DE SINISTRE 

Cal seguir aquestes recomanacions en la mesura que sigui possible, ja que el seu seguiment 

pot suposar l'acceptació o no del sinistre per part de la Companyia: 

1. COM A PRECAUCIÓ BÀSICA MAI S'HAURÀ D'ASSUMIR RESPONSABILITAT DE L'EMPRESA 

O DELS SEUS TREBALLADORS DAVANT UN SINISTRE DAVANT DEL CLIENT. És preferible 

comunicar sempre el sinistre abans a la Corredoria per poder rebre assessorament. 



 
 

2. ÉS OBLIGACIÓ DE L'ASSEGURAT MINIMITZAR ELS DANYS, per això és aconsellable 

reparar l'origen del sinistre perquè no es segueixin produint, si bé s'han de conservar 

aquells elements de prova necessaris per determinar l'origen del dany, així com el seu 

responsable. 

3. EL SINISTRE HAURÀ DE SER COMUNICAT A LA CORREDURIA EN TERMINI MÀXIM DE 7 

DIES A COMPTAR DES DE LA DATA EN LA QUAL VA SER CONEGUDA LA SEVA 

OCURRÈNCIA FACILITANT LA SEGÜENT INFORMACIÓ: 

• En relació amb el causant dels danys, hem de conèixer les vostres dades 

personals i de contacte (nom, domicili i telèfon). Amb això ens referim a 

l'empleat que ha originat els danys. 

• En relació al sinistre ens han de facilitar la data i el lloc d'ocurrència, causes i 

circumstàncies, el més detallades possible, juntament amb els danys causats i 

dades dels possibles perjudicats. Aquestes dades sempre se sol·liciten per 

escrit per traslladar-les a l'asseguradora. Seria molt recomanable que ens 

poguessin facilitar fotografies dels danys causats, per evitar reclamacions de 

danys no causats en el sinistre. 

  

4. DOCUMENTACIÓ necessària per a la correcta tramitació del sinistre per part de 

l'asseguradora: 

• En cas de pòlissa referenciada a volum de facturació cal aportar el volum de 

facturació de l’últim exercici i de l’any en curs. 

• En cas de pòlissa referenciada a nombre de treballadors, cal aportar TC2 i/o 

REBUT D'AUTÒNOMS de la data d'ocurrència del sinistre 

• FACTURA DE TREBALLS REALITZATS 

• PRESSUPOST DE REPARACIÓ dels danys causats en el sinistre 

• En relació a reclamacions judicials o administratives relacionades amb un 

sinistre, hauran de comunicar-se urgentment a la Corredoria per tal de que 

l’Asseguradora pugui designar lletrat i iniciar les actuacions necessàries 

  

5. EN CAS QUE PER LA GRAVETAT-URGÈNCIA HEU DE COMUNICAR UN SINISTRE ENTRE LA 

TARDA DEL DIVENDRES I EL DIUMENGE DIRECTAMENT A LA COMPANYIA ÉS 

CONVENIENT INFORMAR A LA CORREDORIA EL SEGÜENT DIA HÀBIL PER AIXÍ FER EL 

SEGUIMENT. 

  

  

ON COMUNICAR UN SINISTRE?  

A la Corredoria o a la companyia asseguradora. 


